
Tränarmöte 11 maj 2020 
Ordförande: 08/09:4 Per Lundén  

Sekreterare: 10/11:2 Daniel Berr 

Tid och plats: 19:00 – 19:35, Microsoft Teams 

Närvarande: Anna Götberg Kansliet, Håkan Setthammar Kansliet (punkt 2), Maja 

Gustavsson Kansliet, Hanna Åkerblom 06/07:2, Anders Engström 06/07:4, Kristina Forsberg 

08/09:1, Matilda Åkerlund 08:09:1, Johan Ahlén 08/09:4, Peter Wallin 10/11:1, Daniel Berr 

10/11:2, Susanne Persson 12/13:1, Mattias Mårtensson 12/13:3 
 

Noteringar: 

1. Föregående protokoll 

 Snabb genomgång av protokollet från april månads möte. 

 Fråga om var första hjälpen-utrustningen finns på Arosvallen. Svaret är att den 

hänger innanför dörren i redskapsboden.   

 

2. Information från kansliet  

 Kansliet återkommer inom kort angående behovet av funktionärer till 

Majmångkamperna den 23/5. Behovet kommer styras av antalet anmälningar och 

hur många föräldrar som vill ställa upp som funktionärer.  

 

3. Kölistan 

 Kansliet skickar ut en aktuell och uppdaterad kölista till ansvariga i respektive 

träningsgrupp. 

 

4. Utbildningar 

 Inget nytt, fortsatt oklart hur det blir med kommande utbildningar pga. rådande läge. 

Det finns ett förslag på tider som har skickats ut i slutet av april men flera tränare 

flaggar för att de inte nåtts av informationen. Här önskas det att Håkan skickar ut 

förslaget till samtliga barn- och ungdomsledare i klubben.  

 

5. Tävlingar 

 "Veckans grenar". Detta är en intern tävlingsserie där klubben varje onsdag under 

åtta veckor, med start i maj, tävlar i olika grenar på Arosvallen. Åldersgrupp 11-18 år. 

Anmälan görs via hemsidan och görs senast måndagen samma vecka som tävlingen 

genomförs. Grenprogrammet för maj månads tävlingar finns på hemsidan. 

 17/5 tävling på Arosvallen (Kraftmätningen) för 05-06, andra träningsgrupper med 

träning den söndagen uppmuntras att träna på Rocklunda istället.   

 23/5 Majmångkampen – mångkamp med tre respektive fyra grenar för barn födda 

2009-2013. Oklart om sista anmälningsdag – förtydligade/besked om detta önskas 

från kansliet. 600m hinder är inte hinderlöpning i normal mening utan ett antal varv i 

en D-formad bana (kurvan med vattenhinder + gräsplanens kortsida), förmodligen 

med låga häckar. Hinderbocken vid vatten- hindret lyfts bort. 

 De träningsgrupper som ännu inte gjort det behöver hämta ut medaljer på kansliet 

för VF-cupen. Resultatlistan finns på hemsidan och alla som gjort minst fyra starter 

får medalj.  



6. Utrustning 

 Ett par hopplådor för längd och tresteg (de nytillverkade) önskas till Arosvallen. 

 

7. Gemensam tävlingsresa 

 Bordlades och tas upp på nästa möte då det förhoppningsvis finns mer info.  

 

8. Årshjulet 

Utvärdering inomhussäsong: 

- VF-cupen, alla deltävlingar genomfördes och fungerade mycket bra. 

- IDM, mycket få deltagare då många valde att prioritera andra tävlingar istället. Här 

önskas riktlinjer från kansliet om vad som gäller för olika åldrar – vilka tävlingar ska 

prioriteras? Möjligt att DM automatiskt får högre status nästa år då den nya 

distriktsindelningen börjar gälla. Då ingår Västmanland i ett större distrikt 

tillsammans med tre andra län.  

 

9. Övriga frågor 

 Tillgång till toaletter på Arosvallen under helger – det går att komma in i 

huvudbyggnaden om man låser upp dörren som finns på utsidan av arenan. Önskvärt 

att de nycklar som vi har fått passar till samtliga dörrar. Om detta kunde ordnas 

skulle det underlätta.  

 Alla yngre grupper tränar just nu uteslutande utomhus. 

 Fridrottskul utökas till att även omfatta vecka 28-31. Vecka 25-27 är redan 

fulltecknade (ett fåtal platser finns kvar vecka 32). Med anledning av detta kommer 

det därför inte vara möjligt att träna på Arosvallen mellan kl. 09:00-16:00 måndag-

fredag under sommaren. Kansliet uppmanar grupperna att informera 

barn/föräldrar/vårdnadshavare om Friidrottskul.  

 Går det slå samman träningsgrupper från mitten av juni till mitten av augusti? Det 

beslutas att den frågan ska behandlas på nästa möte. 

 Sista anmälningsdag för Majmångkampen önskas samt god framförhållning när det 

gäller funktionärsläget och vad som förväntas av funktionärerna. Närvaro hela dagen 

eller endast följa sitt/sina barn?  

 

10. Nästa möte: 8/6 kl 19.00, 10/11:2 blir ordförande, 10/11:3 sekreterare. Mötet sker troligtvis 

digitalt med Microsoft Teams.  



 

Månad Sekreterare Ordförande (ansvarig för 
kallelse 1 vecka innan möte) 

Januari   

Februari   

Mars 08/09:4 10/11:2 

April 10/11:1 08/09:4 

Maj 10/11:2 10/11:1 

Juni 10/11:3 10/11:2 

Juli Inställt Inställt 

Augusti 10/11:4 10/11:3 

September 12/13:1 10/11:4 

Oktober 12/13:2 12/13:1 

November 12/13:3 12/13:2 

December 08/09:1 12/13:3 

 

 

Årshjul 

Januari: Gemensam tävlingsresa, Svealands inomhus 

Februari: Träningsläger, VF terrängen 

Mars: Utomhusstafetter, Träningstider utomhus 

April: Tävlingsplanering sommar 

Maj: Utvärdering inomhussäsong, Gemensam tävlingsresa utomhus 

Juni: Inget fokusområde 

Augusti: Nya grupper hösten, Gruppöverskridande träning 

September: VF-cupen, Utvärdering utomhussäsongen 

Oktober: Avtackning för grupper 

November: Årsplanering och ansvarsfördelning kommande år, uppdatera ansvariga för tränarmöten 

December: Nya grupper vår 


